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MiLLi EGiTiM BAKANLIGI 2018 YILI iL-iLCE MiLL! EGiTiM 
l MUnURLUKLERi 513 $UBE MUDURU KADROSUNA GOREVDE VUKSELME 


SURETivLE ATAMA BASVURU DUYURUSU 


Mill! Egitim Bakanhgl Personelinin Gorevde Yiikse1me, Unvan Degi~ikligi ve Yer 

Degi~tirme Suretiyle Atanmasl Hakkmda Yonetmelik hiikiimleri dogruItusunda ta~ra te~kilau 


il-ilc;e milli egitim miidiirliikleri 513 ~ube miidiirii kadrosuna gorevde yiikselme yazlh ve 

sozlii smaVl gerc;ekle~tirilmi~, sozlii smav sonuc;lan 10.10.2018 tarihinde Bakanhk internet 

sayfasmdan duyurulmu~tur. 


Soz konusu Yonetmeligin; 
"Gorevde yiikselme suretiyle atanacaklarda aranaeak ~artlar" b~hkh 6 nCI maddesinin 


birinei flkraslmn (a) bendinde; "Bu Yonetmelik kapsammda gorevde yiikse1meye tabi 

kadrolara atanabilmek ic;in; 657 sayih Devlet Memurhin Kanununun 68 inci maddesinin (B) 

bendinde belirtilen ~artlar ile ikinci flkrada :yer alan kadrolar itibanyla belirtilen hizmet siiresi 

ve egitime ili~kin ~artlarl ta~lmak, .. , ", 


Aym maddenin ikinci flkrasmda; "Gorevde yiikselme yazlh smavma katIlacaklarda 

aranacak hizmet siiresi ve egitime i1i~kin ~artlar ~unlardlr; 
 i 

a) Sube miidiirii kadrosu ic;in; 
1) En az fakiilte veya dort yIlhk yiiksekokul mezunu olmak, 
2) Son iki yll Bakanhkta gorev yapru~ ()lmak, 
3) Talim ve Terbiye Kurulu uzmam, egitim uzmam, uzman, raportor, sivil savunma 

uzmam veya okul miidiirii gorevinde iki; miidiir ba~yardImclsl veya miidiir yardlmclsl 
gorevlerinde ayn ayn veya toplamda iiC;; mimar, miihendis, biyolog, psikolog, istatistikc;i, 
c;oziimleyici, programcI, ara~tmnacl, tekniker, ~ef veya sayman kadrosunda iiC;; ogretmen 
kadrosunda dort ya da bu alt bentte saYllan kadrolarda toplam dort ytldan az olmamak iizere 
asaleten gorev yapml~ olmak.", 

"YazllI smava ba~vuru' , b~hkll 11, inci maddesinin birinci flkrasmda; "Bu 
Yonetmelikte be1irtilen kadrolara gorevde yiikselme ve unvan degi~ikligi yoluyla atanmak 
isteyenlerden ilan edilen kadrolar ic;in belirlenen ba~vuru tarihinin son giinii itibarlyla gerekli 
~artlan ta~lyanlar b~vuruda bulunabilir.", 

Aym maddenin iic;iincii flkrasmda; "Diger kurumlann personeli, ilan edilen kadrolara 
smaVSlZ atanma hakkma sahip olanlar ile aday memur statiisiinde bulunanlar bu kadrolar ic;in 
ba~vuruda bulunamazlar. ", 

"Atama" ba~hkll 21 inci maddesinde; "(1) Bu Yonetmelikte belirtilen gorevlere i1i~kin 
bo~ kadrolara atama yapllmasmda ba~an puant esas ahmr. Ba~an puant, yazllt ve sozlii 
smavda ba~arlh .01anIarm smav puanlarmm aritmetik ortalamasl esas ahnmak suretiyle 
belirlenir ve Bakanhgm internet sitesinde duyurulur. Atanmak iizere ba~vuruda bulunan 
adaylann atamalan, ba~an slralamasl ve puan iistiinliigu esasma gore tercihleri de dikkate 
almarak yaplhr. 

(2) Ba~arl puantntn e~itligi halinde slraslyla; 

a) Hizmet siiresi fazla olanlara, 

b) Daha iist 6grenimi bitirmi~ olanlara, 

c) Ust ogrenim mezuniyet notu yiiksek olanlara, 

oncelik verilmek suretiyle, en yiiksek puandan ba~lamak iizere b~an slralamasl 


belirlenir. " 
Aym maddenin be~inci ve alunel flkrasmda; "(5) Ba~anh olduklarl halde yaptlan 

duyuruda tereihte bulunmayanlar atama hakkmdan vazgec;mi~ saythrlar. Atamalan 
yapIlanlardan, yasal siiresi ic;inde gorevine ba~lamayanlarm atamalarl iptal edilir. 

(6) Atamnahakkmdan vazgec;mi~ saytlanlar ile goreve ba~lamama nedeniyle atamasl 
iptal edilenlerin, gorevde yiikselme veya unvan degi~ikligi suretiyle atanabilmeleri ic;in bu 
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Yonetmelikte ongoriilen usul ve esaslar <;er<;evesinde gorevde yiikseIme veya unvan 
r degi~ikligi slllavlanna yeniden girmeleri ve ba~anh oImalan gerekir." 

hiikiimleri yer almaktadlr. 

A-BASVURUDABULUNACAKLAR 
il ve il<;e milli egitim miidiirliiklerindeki bo~ 513 ~ube miidiirii kadrosuna atanmak 

i<;in; ~ube miidiirii gorevde yiikseIme sozlii slllavlllda 70 ve iizeri puan alanlardan atanma 
~artlanm ta~lyanlar ba~vuruda bulunabileeekierdir. 

B- BASVURU ZAMANI VE YERi 
Ba~vurular 19-23 Kasnn 2018 tarihleri arasmda, http://mebbis.meb.gov.tr/internet 

adresindeki Elektronik Ba~vuru Formunu eksiksiz ve dogru olarak doldurmak suretiyle 
yapIlaeaktlr. 

Bo~ 513 ~ube miidiirii kadrosu, ba~vurunun ba~langlel 19.11.2018 tarihinde Bakanhk 
internet sitesinde duyurulaeaktlr. 

C- BASVURU iSLEMLERi 
1. Ba~vuruda bulunaeaklarlll MEBBis e-Personel Modiilii'ndeki ogrenim durumu, 

hizlllet durumu ve benzeri bilgilerindeki eksiklik ya da yanh~hk oImasl durumunda, 'I 
, ,diizeltmeye esas belgeleri ile birlikte ba~vurulan iizerine ilgili birimee gerekli diizeltmeler I! 

MEBBis ortammda yapllaeaktlr. 
2. Ba~vuruda bulunulurken yukarlda belirtilen mevzuat hiikiimleri dikkate ahnaeaktlr. 
3. Adaylar ba~vuruda en fazla yirmi tercih yapabileeektir. Ba~vuraeak adaylar 21 inei I,

se<;enek olarak tercihleri dl~mda atanmak isteyip istemediklerini aynea belirteeeklerdir. 

Aneak, 20 tereih yapl1madan 21 inci se<;enek i~aretlenemeyeeektir. Bu kapsamda tereih dl~l ! I 

atanmak istemeyen adaylann sadece tereihleri dikkate allllacaktlr. I

i ' 
! 


4. Ba~vuruda bulunanlar, ba~vurulanmn onaylamp-onaylanmadlgllli ba~vuru yaptlklan 
http://mebbis.meb.gov.tr/internet adresinden ba~vuru siiresi i<;erisinde takip edeceklerdir. 

5. Aday Elektronik Ba~vuru F ormu ile yapml~ oldugu ba~vurusunda, duyuruda 
belirtilen biitiin ~artlarl t~ldlgml kabul etmi~ saYllacak ve bu konularda yapllan eksiklik ve 
yanh~hklardan dogacak sonu<;lardarI adaym kendisi sorumlu olacaktlr. 

<;- BASVURUNUN GE<;ERSiZ SAYILACAGI DURUMLAR 
I. Gerekli ~artlan ~lmadlgl halde ba~vuruda bulunan, 
2. Elektronik Ba~vuru Formu dl~mda bir be1geyle yapllan 
ba~vurular i~leme almmayacaktlr. Ge<;ersiz ba~vuruya dayamlarak yapllan i~lemler 

iptal edilecektir. 
I i 

D- YAPILACAK iSLEMLER 
il Milli Egitim Miidiirliiklerince yapdacak i~lemler 
1. Ba~vurulara ili~kin i~ ve i~lemlerin yiiriitiilmesinde herhangi bir aksamaya meydan 

verilmemesi i<;in gerekli onlemler ahnacaktlr. 
i I2. Ba~vuruda bulunanlarm ~ube miidiirliigii kadrosuna atanma i<;in Yonetmeligin 6 nel 

maddesinde aranan 657 sa)'lh Devlet Memurlarl Kanununun 681B maddesinde 1. dereee ~ube 
miidiirliigii kadrosu i<;in ongoriilen mezuniyet ve hizmetinin bulunmasl ile yazlh smava 
ba~vuru ko~ulu olan hizmet siiresi ve egitime i1i~kin ~artlarl, ada)'ln yazlh smava ba~vuru 
tarihinin son giina olan 12.02.2018 tarihinde ta~l)'lp-ta~lmadlgt ozIuk dosyalannlll tutuldugu il 
ve il<;e milll egitiIn miidiirliiklerinee ineelenecektir. 

3. Atama ~artlarlm ta~lyanlarm ba~vurulan, slraslyla okul/kurum, i1<;e ve son olarak il 
Inilli egitim miidiirliigiinee e1ektronik ortamda onaylanacaktlr. 
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4. MEBBis e-Personel Modiiliindeki bilgilerin dogrulugundan, il milll egitim 
miidilrliiklerinin ilgili birimi sorumlu olacaktu. Bu nedenle ba~vurulann incelemnesi ve 
onaylamnasmda gerekli ozen ve dikkat gosterilecektir. 

5. Onaylanan baf}vurulann 91ktlSl almarak il milli egitim mudiirliiklerinde muhafaza 
edilecektir. 

Merkez Te~kilai:I Birimlerince Yapdacak i~lemler 
1. Baf}vurulara ilif}kin i~ ve i~lemlerin yiiriitiilmesinde herhangi bir aksamaya meydan 

verilmemesi i9in gerekli onlemler ahnacaktlr. 
2. Baf}vuracak merkez te~kilatl personelinin baf}vurulan birimlerince incelenerek 

elektronik ortamda onaylanacaktlr. 

E- niGER HUSUSLAR 

1. Atamasl yapdanlar yasal sure igerisinde goreve baf}lamak zorundadtrlar. Bu sure 
igerisinde ba~lamayanlann atamalan iptal edilecektir. 

2. Atama ~artlanm ta~lmayanlann atamalan yapllmayacak, atananlardan gerekli 
~artlan taf}lmadlklan sonradan belirlenenlerin atamalan iptal edilecektir. 

3. Yonetmeliklerinde belirtilen usul ve esaslar ile yukanda yer verilen a91klamalara 
uymayan ba~vurular kabul edilmeyecektir. 

F-ATAMA 
1. Atama, Yonetlneligin degi~ik 21. maddesinin birinei flkrasl hukmu gergevesinde yazlh 

ve sozlu smav puam ortalamasl ile tercihleri de dikkate ahnarak elektronik ortamda 
yerle~tikleri yere yapIlaeaktrr. E~itlik olmaSl halinde, srraslyla; 

- Hizmet siiresi fazla olanlara, 

- Daha ust ogrenimi bitinni~ olanlara, 

- Ust ogrenim mezuniyet notu yiiksek olanlara 

oncelik verilecektir. 


2. Atamalara i1i~kin sonu9lar, Bakanhl?;1mlzm http://personeLmeb.gov.trinternet 
adresinden duyurulaeaktlr. 

iLETi~iM BiLGiLERi: 
Telefon: (312) 413 17 26-30-32-34 
www.meb.gov.tr 
htlp:llpersonel.meb.gov.trl 
Mill} Egitim Bakanhgl Personel Genel Miidi.irliigii, 
Bakanhklar 06648 <;ankayal ANKARA 
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MiLL! EGiTiM BAKANLIGI 2018 YILI 

TA~RA TE~KiLATI 513 ~UBE MODURU KADROSUNA GOREVDE YlrKSELME 


SURETiYLE ATAMA BA~VURU TAKViMi 


TARiH iSiNTANIMI 

19.11.2018
23.11.2018 

Tercih Ba§vurulanrun Almmasl ve Onay Silleci 

30.11.2018 Atamalann Yapllmasl ve Sonuc;:lann ilan Edilmesi 
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